ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
NIMIGEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicităriii prelungirii Scrisorii de garanţie bancară nr. IG173301077/
13.10.2017 în valoare de 712.430,54 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN
S.A. pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2

Consiliul local al comunei Nimigea, întrunit în şedinţă ordinara în prezenţa a .......
consilieri locali în funcţie,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Nimigea, înregistrată sub nr. ...............din
.......................;
-Raportul compartimentului finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea, înregistrat sub nr. ......... din
......................., privind necesitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de garanţie bancară nr.
IG173301077/ 13.10.2017 în valoare de 712.430,54 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural – IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii derulate prin FEADR măsura 7.2;
-Hotărârea Consiliului local al comunei Nimigea , nr. ....... din ......................... privind
instrumentarea proiectului „Construire gradinita cu patru grupe in sat Nimigea de Jos, comuna
Nimigea, judetul Bistrita Nasaud”;
-raportul comun al Comisiei economice-buget-finanţe, Comisiei juridice-administraţie
publică si al Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. ........... din
......................;
-avizul favorabil al secretarului comunei Nimigea, înregistrat sub nr. .......... din
...................;
În conformitate cu:
-Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, măsura 7.2;
-prevederile art. 4 şi 5 din H.G.R. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri
pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării
economiei în zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.2 din O.U.G. nr. 9 / 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.art. 129 alin (1), (2) lit. b), alin (3) lit f), g), alin (4) lit b) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE
ART.1.-Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie bancară nr.IG173301077/
13.10.2017, din data de 02.10.2020 pana la data de 02.04.2021, în valoare de 712.430,54 lei de la
Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A pentru finanţarea obiectivelor de investiţii
derulate prin FEADR măsura 7.2 - „Construire gradinita cu patru grupe in sat Nimigea de Jos,
comuna Nimigea, judetul Bistrita Nasaud” .ART.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nimigea şi Primarul comunei
Nimigea.
ART.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă extraordinară, cu: ...... voturi
„pentru”, ........ voturi „împotrivă” şi ........ abţineri, din ........ consilieri prezenţi.
ART.7.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Nimigea, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Nimigea;
- Compartimentul buget-finanţe-contabilitate din cadrul Primăriei Nimigea;
- CRFIR 6 Satu Mare.
HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU VOTURI”PENTRU”-…….;”ABTINERI”……..;”IMPOTRIVA”-………..
INIȚIATOR
PRIMAR
RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ

